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Gmina Poczesna

Bierzmowanie w Nieradzie: 
do akcji wkroczyła policja

Zdj. pixabay.com

Lubliniec

Elementy 
samochodowe w lesie

Pomimo że powiat często-
chowski znajduje się 
w czerwonej strefie, w Nie-
radzie odbyło się bierzmo-
wanie. Część mieszkańców 
miało wątpliwości, czy to 
dobry moment na taką 
uroczystość. Z  ich relacji 
wynikało, że do sakramen-
tu przystąpiło około 40-
50 młodych ludzi. Do akcji 
wkroczyli policjanci.

Mieszkańcy Nierady 
(gmina Poczesna) nie kryli 

zdziwienia, że 
w momencie gdy 
codziennie no-
towane są re-
kordy zakażeń 
Covid-19, w  ich 
parafii ma odbyć 

się bierzmowanie. Ogromne 
wydarzenie z  udziałem me-
tropolity częstochowskiego. 
Uroczystość zaplanowano 
na 17 października. - 
W  piątek, dzień przed pla-
nowanym wydarzeniem, 
otrzymaliśmy zgłoszenie na 
ten temat - przyznaje asp. 
szt. Marta Kaczyńska z  czę-
stochowskiej policji. - Poli-
cjanci z  komisariatu   
w  Poczesnej skontaktowali 
się proboszczem miejscowej 
parafii i  przypomnieli mu 
o  reżimie sanitarnym i  obo-
wiązujących obostrzeniach - 
dodaje.  Bierzmowanie 
odbyło się zgodnie z planem. 
Przed kościołem pojawił się 
jednak policyjny radiowóz. - 
Funkcjonariusze sprawdzali, 

czy wszystko odbywa się 
zgodnie z  zaleceniami. 
Uczestnicy mszy świętej 
mieli maseczki i  zachowy-
wali dystans. Nie stwier-
dzono też, aby w  kościele 
przekroczona została do-
puszczalna liczba wiernych - 
w y j a ś n i a  E l e m e n t y 
samochodowe w lesie asp. 
Szt. Marta Kaczyńska. Jak 
przyznaje sporo osób znaj-
dowało się przed świątynią. 
Jednak ze względu na to, że 
zaczął padać deszcz, więk-
szość z nich udała się do sa-
mochodów.

Przy tej okazji przypomi-
namy, że w  strefie czer-
wonej w  kościele może 
przebywać jedna osoba na 7 
metrów kwadratowych.

Na leśnej drodze prowadzącej z 
Lublińca w kierunku Krupskiego 
Młyna znaleziono stos elemen-
tów pochodzących z rozbiórki sa-
mochodów. Funkcjonariusze ape-
lują do wszystkich osób, które 
widziały osobę wyrzucającą od-
pady bądź wiedzą, kto może być 
sprawcą wykroczenia, o kontakt - 
pod numerem telefonu 47 858 
32 02 lub oficerem dyżurnym 47 
858 32 55.

Teren, na którym znaleziono ele-
menty samochodowe należy do le-
śnictwa Kokotek.  Ze wstępnych 
ustaleń mundurowych wynika, że 
odpady zostały wyrzucone po-
między 9 a 12 października. - 
Wszystkie osoby, które w 
wymienionym okresie przejeżdżały 
tym odcinkiem drogi i były świad-

kami zaśmiecania lub posiadają in-
formacje mogące przyczynić się do 
ustalenia sprawcy tego czynu, pro-
szone są o kontakt z funkcjonariu-
szami prowadzącymi sprawę pod 
numerem telefonu 47 858 32 02 
lub Komendą Powiatową Policji w 
Lublińcu 47 858 32 55 - apeluje 
asp. Michał Sklarczyk, oficer pra-
sowy lublinieckich policjantów.

Częstochowa

System ratownictwa medycznego 
sparaliżowany. W szpitalu miejskim 
brakuje miejsc

Sytuacja epidemiczna w Czę-
stochowie i  okolicach ulega 
ciągłemu zaostrzeniu. W  sa-
mym mieście przez ostatnie 
doby przybywa dziennie po-
nad 70 osób z  Covid-19. Ak-
tywnych przypadków mamy 
ponad 850, a  poddanych 
kwarantannie - ponad 900. 
System ratownictwa medycz-
nego jest sparaliżowany. Ka-
retki czekają w kolejce przed 
szpitalami. Na Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym oraz 
na oddziale przejściowym 
Miejskiego Szpitala Zespolo-
nego w  Częstochowie muszą 
przebywać pacjenci z  po-
twierdzonym koronawirusem, 
blokując miejsca m.in. dla 

pacjentów podejrzanych 
o zachorowanie na Covid-19.

Prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk po-
nownie zaapelował do Woje-
w o d y  Ś l ą s k i e g o 
o  zabezpieczenie dostatecznej 
liczby miejsc dla pacjentów za-
rażonych koronawirusem. 
Teraz bowiem są ogromne pro-
blemy związane z  umieszcza-
niem pacjentów z  dodatnim 
wynikiem na obecność korona-
wirusa SARS-CoV-2 zarówno 
w placówkach zlokalizowanych 
na terenie miasta Często-
chowy, gmin ościennych, jak 
i  w  całym województwie ślą-
skim. - Od dłuższego czasu pro-
blemy te są zgłaszane przez 
Miejski Szpital Zespolony oraz 

Stację Pogotowia Ratunko-
wego do koordynatora woje-
wódzkiego miejsc covidowych, 
który nie jest jednak w  stanie 
wskazać wolnych miejsc szpi-
talnych - informują przedstawi-
ciele biura prasowego 
magistratu.

Zgodnie z  przyjętą strategią 
Ministerstwa Zdrowia aktu-
alnie funkcjonują 3 poziomy 
lecznictwa szpitalnego: szpi-
tale powiatowe przyjmują, dia-
gnozują i  izolują   pacjentów 
podejrzanych o  zachorowanie 
na Covid-19, natomiast szpi-
tale   II i  III stopnia zabezpie-
czenia zajmują się leczeniem 
pacjentów covidowych.

To właśnie koordynator woje-
wódzki powinien wskazywać 

wolne miejsca covidowe, lecz 
w praktyce wygląda to inaczej.

W  takiej sytuacji na Szpi-
talnym Oddziale Ratunkowym 
oraz na oddziale przejściowym 
Miejskiego Szpitala Zespolo-
nego w  Częstochowie muszą 
przebywać pacjenci z  potwier-
dzonym koronawirusem, blo-
kując miejsca m.in. dla 
pacjentów podejrzanych o  za-
chorowanie na COVID-19.

Zespoły ratownictwa me-
dycznego nie są w  stanie prze-
kazać pacjenta do żadnego 
szpitala. Niejednokrotnie cze-
kają w  kolejkach na przyjęcie 
pacjenta przez szpital,  co 
z  jednej strony paraliżuje 
system ratownictwa medycz-
nego, a z drugiej stwarza realne 

zagrożenie dla życia i  zdrowia 
pacjentów.

Dlatego prezydent ponownie 
domaga się podjęcia pilnych 
działań w  celu zabezpieczenia 
dostatecznej liczby miejsc szpi-
talnych dla pacjentów zakażo-
nych koronawirusem. Co 
prawda sytuację miały po-
prawić nowe miejsca dla osób 
chorych na Covid-19 tworzone 
w  placówce Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego przy 
ul. PCK w  Częstochowie, 
a także działania koordynatora 
wojewódzkiego. Niestety na 
razie problem nie został roz-
wiązany, a  sytuacja epide-
miczna w  Częstochowie z  dnia 
na dzień staje się gorsza.

Zdj. Archiw
um
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Częstochowa

Z „alei brzozowej” znikają drzewa

Trwa wycinka niektórych drzew 
z  „alei brzozowej”. Jak tłumaczą 
przedstawiciele magistratu, znik-
ną tylko te, które zaczęły obumie-
rać albo zostały zniszczone przez 
warunki atmosferyczne - zagraża-
ły bowiem bezpieczeństwu spa-
cerujących. W  miejscu wyciętych 
pojawią się nowe - ich obwód 
pnia będzie nie mniejszy niż 14 
cm, a  wysokość będzie wynosić 
od 3 do 4 m.

STAN DRZEW
W ciągu ostatnich lat, 58 spośród 

330 rosnących w  „alei brzozowej” 
drzew objętych ochroną pomni-
kową, utraciło zdolności życiowe. - 
Stało się tak na skutek wieku 
(większość egzemplarzy ma ponad 
70 lat) i silnych wiatrów, powodują-
cych złomy i wywroty - mówi Łukasz 
Stacherczak z biura prasowego ma-
gistratu. - Dalsze pozostawienie 
drzew na miejscu, ze względu na re-
kreacyjny charakter okolicy, stało 
się więc niebezpieczne dla spaceru-
jących. Aby uniknąć zagrożenia, ko-
nieczne było podjęcie decyzji 
o  usunięciu obumarłych egzem-
plarzy. Ponieważ drzewa objęte są 
statusem pomnika przyrody, o  wy-
cince musiała zdecydować często-
chowska Rada Miasta. Uchwałę 
w  sprawie zniesienia z  nich formy 
ochrony należało poprzeć opinią 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach oraz pozwo-
leniem Marszałka Województwa 
Śląskiego - tłumaczy.

OCZYSZCZENIE TERENU / NOWE 
NASADZENIA

Zadanie realizuje  Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe ABAKUS, 
które specjalizuje się m. in. w  pra-
cach konserwatorskich przy pomni-
kach przyrody. Najpierw – do końca 
października – z  pasa „alei brzo-
zowej” mają zniknąć tylko te drzewa, 
których stan stwarza istotne zagro-
żenie. W ich miejsce – w przyszłym 
roku zostaną dokonane nasadzenia 
zastępcze. Równolegle na miejscu 
wykonywane są coroczne cięcia sa-
nitarne pozostałych drzew pomni-
kowych, polegające na usuwaniu 
suchych i zamierających oraz nadła-
manych gałęzi.

CO DALEJ?
Z przyrodniczego punktu widzenia 

lokalizacja „alei brzozowej” w pasie 
drogowym ul. Bialskiej jest mało ko-
rzystna (kwestia utwardzania na-
wierzchni, budowy chodników, 
wykonywania zjazdów indywidual-
nych). Również wiek drzew (ponad 
70 lat) oraz mało odporny na upływ 
czasu i  czynniki cywilizacyjne ga-
tunek tworzący „pomnikową” aleję 
wpływają na to, że w  kolejnych la-
tach należy spodziewać się nie-
uchronnego procesu intensywnego 

zamierania kolejnych egzemplarzy. - 
Dlatego też w „alei brzozowej” suk-
cesywnie prowadzone są działania 
ochronne, w  ramach których 
w  ostatnich latach dokonano już 
łącznie 244 nowych nasadzeń, tak 
aby podtrzymać ,,alejowy” cha-
rakter tego lubianego, przyrodni-
czego pomnika a  zarazem 
popularnego terenu rekreacyjnego 
- zaznacza Łukasz Stacherczak.

Przypomnijmy, że pierwotnie 
w skład ,,alei Brzozowej” wchodziło 
385 drzew. Obecnie drzew 
w  różnym wieku i  różnym stanie 
zdrowotnym jest tam dużo więcej, 
ale nie wszystkie są oczywiście ob-
jęte ochroną „pomnikową”. - Na 
przestrzeni lat – w ramach ochrony 
i pielęgnacji tego pomnika przyrody 
– miasto uzupełniało powstające 
w  drzewostanie ubytki; nasadzało 
także nowe drzewa w  miejscach, 
gdzie wcześniej ich nie było. Nasa-
dzenia prowadzono tak, aby zadbać 
o integralność i regularność układu 
alejowego 2,5-kilometrowego od-
cinka ul. Bialskiej - podsumowuje 
Łukasz Stacherczak. W  alei Brzo-
zowej przyjęta jest zasada, że nowo 
sadzone brzozy mają obwód pnia 
nie mniejszy niż 14 cm, a wysokość 
od 3 do 4 m. Takie będą też drzewa, 
które w tym roku zastąpią obumarłe 
drzewa.

O krok od tragedii

67-latek utknął w bagnie
O wielkim szczęściu może mówić 
67-letni zaginiony myszkowianin, 
którego o północy odnaleźli poli-
cjanci. Mężczyzna, który po połu-
dniu wybrał się do lasu, utknął 
w  bagnie i  nie potrafił się już 
z niego wydostać. Pomoc przyszła 
w ostatniej chwili - niska tempe-
ratura zagrażała życiu zaginione-
go. Mężczyzna był zziębnięty 
i  wyczerpany. Trafił pod opiekę 
lekarzy.

Policjanci otrzymali informację, 
że 67-letni mieszkaniec Mysz-
kowa około godziny 15.00 udał 
się w okolice lasu przy ulicy Gru-
chla w  Myszkowie. Od tego mo-

mentu rodzina nie miała z  nim 
kontaktu. Bliscy postanowili po-
prosić o pomoc stróżów prawa. Ze 
zgłoszenia wynikało, że zaginiony 
mężczyzna jest osobą nieporadną 
i  cierpi na demencję starczą. Do-
wodzący akcją Komendant Po-
wiatowy Policji insp. Marcin 
Lemański zarządził alarm dla całej 
jednostki. W  akcji poszukiwaw-
czej oprócz policjantów i  stra-
żaków brał udział również 
przewodnik z psem tropiącym.

Sytuacja była bardzo dyna-
miczna - temperatura powietrza 
z  każdą chwilą spadała. Kilkugo-
dzinna trudna akcja poszuki-
wawcza w  rejonie masywu 
leśnego zakończyła się sukcesem 

tuż po północy. Policjanci odna-
leźli zaginionego w  środku lasu. 
Pomógł im pies tropiący. Jak się 
okazało, pomoc przyszła w ostat-
niej chwili. 67-latek nie mógł po-
ruszać się, bo ugrzązł w  bagnie. 
Wyczerpany, zziębnięty i  zdezo-
rientowany mężczyzna został wy-
ciągnięty z mokradeł i przekazany 
pod opiekę załodze pogotowia ra-
tunkowego.

Dzięki szybkim, skutecznym 
i  skoordynowanym działaniom 
policjantów po niespełna 5 godzi-
nach udało się szczęśliwie 
odnaleźć zaginionego seniora.

 Opracowanie kolumny - Katarzyna Gwara
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Apel policji

Zwracajmy uwagę na 
niepełnosprawnych 
uczestników ruchu

Poprawa bezpieczeństwa osób 
z  niepełnosprawnością oraz 
zwrócenie uwagi na trudności na 
drodze, z  którymi muszą się co-
dziennie borykać - to główne cele 
akcji „Bezpieczeństwo bez barier” 
organizowanej przez częstochow-
skich policjantów.

Pełnosprawni uczestnicy ruchu 
drogowego często zapominają, że 
w  ruchu drogowym uczestniczy 
również grupa osób nie w  pełni 
sprawnych ruchowo, z ogranicze-
niami sensorycznymi, zmysło-
wymi, intelektualnymi, a  także 
osoby starsze. W  związku z  tym 
funkcjonariusze prowadzą dzia-
łania profilaktyczne, a  także roz-
mawiają z mieszkańcami naszego 
miasta informując o celach swojej 
akcji. - Pośpiech, brak zachowy-
wania ostrożności, a  także ła-
manie przepisów o  ruchu 
drogowym sprawiają, że osoby 
niepełnosprawne szczególnie na-
rażone są na niebezpieczeństwa 
na drodze - mówi starszy sierżant 
Aneta Saternus z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej 

Policji w  Częstochowie. - W  ra-
mach akcji „Bezpieczeństwo bez 
barier” rozdajemy ulotki. Znaj-
dują się na nich informacje o tym, 
jak osoby, które poruszają się 
w ruchu drogowym, mogą pomóc 
osobom z  niepełnosprawno-
ściami  - dodaje.

- W  zdecydowanej większości 
przypadków mieszkańcy chętnie 
oferują pomoc, chociażby przy 
przejściu przez ulicę - zaznacza 
niewidomy mieszkaniec naszego 
miasta. - Niestety zdarzają się też 
sytuacje niebezpieczne. Zanim 
przejdę przez ulicę, wystawiam 
najpierw laskę, aby sprawdzić, czy 
jest bezpiecznie. Wielokrotnie 
zdarzało się, że pędzący samo-
chód wytrącił mi ją z ręki - dodaje.

Akcja „Bezpieczeństwo bez ba-
rier” organizowana jest przez Wy-
dział Ruchu Drogowego KMP 
w  Częstochowie we współpracy 
z  Związkami Zawodowymi i  Fun-
dacją Eltrox Razem Bezpieczniej.

Nastolatkowie w akcji

Przestępczy tercet 
w rękach policji
Przed sądem rodzinnym staną za-
trzymani przez policjantów z Czę-
stochowy 16-latkowie, którzy po-
dejrzani są o włamania i kradzie-
że. Nastolatkowie ze sklepów 
i kiosków kradli artykuły przemy-
słowe, zabawki, które później 
chcieli sprzedać. Do sprawy za-
trzymany został również 20-la-
tek. Jak się okazało, to brat jedne-
go z 16-latków. Cała trójka odpo-
wie przed sądem.

Od pewnego czasu operacyjni 
z  Komisariatu Policji I  w  Często-
chowie pracowali nad sprawą 
włamań i  kradzieży do sklepów 
i pawilonów handlowych. Sprawcy 
kradli m.in artykuły przemysłowe, 
zabawki. - Dzięki dobremu rozpo-
znaniu środowiska przestęp-
czego, kryminalni wytypowali, iż 
związek z  tymi kradzieżami ma 

rodzeństwo z  Częstochowy i  ich 
16 – letni kolega, znany z  wcze-
śniejszych konfliktów z prawem - 
mówi asp. szt. Marta Kaczyńska 
z częstochowskiej policji. Podczas 
przeszukania ich mieszkań, poli-
cjanci znaleźli wszystkie rzeczy 
pochodzące z  włamań. Wkrótce 
wrócą one do rąk właścicieli. - 
W  toku dalszych czynności, ze-
brany przez policjantów materiał 
w  tej sprawie pozwolił na udo-
wodnienie kilku takich czynów 
karalnych - dodaje.

Podejrzani usłyszeli już zarzuty 
dotyczące tych przestępstw. Nie-
letni za swoje czyny odpowiedzą 
przed sądem rodzinnym, a  losem 
20 – latka zajmie się prokurator. 
Przestępstwo kradzieży z włama-
niem zagrożone jest karą do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Zdj. KG
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Chciał zwolnić się z wf, 
ale zawiodła ortografia
Mysłowiccy policjanci zatrzymali 
16-letniego ucznia, który włamał 
się do dziennika elektronicznego, 
żeby zwolnić się z  dwóch lekcji. 
Sprawa być może nie wyszłaby na 
jaw tak szybko, gdyby nie rażące 
błędy ortograficzne, które wzbu-
dziły podejrzenia nauczyciela. 
Nieletnim zajmie się sąd rodzinny.

Policjanci zajmujący się sprawami 
nieletnich z mysłowickiej komendy 
zatrzymali 16-latka, który włamał 
się do dziennika elektronicznego 
szkoły. Mundurowi ustalili, że 
uczeń wykorzystując nielegalnie 
zdobyte dane, zalogował się do sys-

temu i  napisał sobie zwolnienie 
z dwóch lekcji. Plan wcześniejszego 
powrotu ze szkoły skończył się 
jednak fiaskiem, ponieważ nasto-
latek popełnił rażące błędy orto-
graficzne, czym wzbudził 
podejrzenia nauczyciela.

Opiekun nieletniego zaprzeczył 
jakoby miał zwolnić go z  lekcji 
i  sprawa będzie miała swój finał 
w  sądzie rodzinnym. Okazuje się, 
że nie jest to pierwsze naruszenie 
prawa przez 16-latka, dlatego 
może on trafić do ośrodka wycho-
wawczego lub zakładu popraw-
czego.

Ratowali poparzonego 
2-latka
Mundurowi z Żor ruszyli z pomocą 
2-letniemu dziecku, które doznało 
rozległych oparzeń. Choć karetka 
pogotowia była już w drodze, poli-
cjanci udzielili maluchowi pierw-
szej pomocy przedmedycznej. 
Służby błyskawicznie pojawiły się 
na miejscu, gdyż sąsiedzi zaalar-
mowali je, słysząc przeraźliwy 
krzyk malucha.

Oficer dyżurny żorskiej komendy 
otrzymał zgłoszenie z  Wojewódz-
kiego Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego o  tym, że z  jednego 
z  mieszkań na osiedlu rozlega się 
przeraźliwy krzyk dziecka. Oficer 
dyżurny błyskawicznie wysłał na 
miejsce patrol, gdyż relacja zgła-

szających świadczyła o  tym, że 
w mieszkaniu dzieje się coś bardzo 
złego.

Kiedy chwilę później mundurowi 
byli pod wskazanym adresem oka-
zało się, że jedno z trójki znajdują-
cych się pod opieką matki małych 
dzieci, ściągnęło na siebie garnek 
z  gorącym olejem i  doznało rozle-
głych oparzeń. Pomimo, że karetka 
pogotowia była już w  drodze, 
stróże prawa ruszyli z  pomocą 
2-latkowi. Ochłodzili malucha, 
a następnie przekazali w ręce przy-
byłego na miejsce zespołu ratow-
nictwa medycznego.

Policjanci ustalili, że mama 
chłopca była trzeźwa, a  zdarzenie 
z  udziałem 2-latka to najprawdo-
podobniej nieszczęśliwy wypadek.

Zamiast wynajmować, 
splądrowali mieszkania

Kryminalni z dąbrowskiej komen-
dy zatrzymali cztery osoby podej-
rzewane o  kradzież. Mężczyźni 
wynieśli z  biura budynku, w  któ-
rym wynajmowali pokoje sprzęt 
komputerowy oraz kilkanaście ty-
sięcy złotych. Grozi im 5 lat wię-
zienia.

Zatrzymani przez policjantów 
z  Wydziału do Walki z  Przestęp-
czością Przeciwko Mieniu  to 
czterej mieszkańcy Dąbrowy Gór-
niczej w wieku 21 i 22 lat. Jak usta-
lili stróże prawa, mężczyźni zwrócili 
się do właścicielki budynku znajdu-
jącego się przy ul.  Pękalskich,  by 

wynająć pokoje. Szybko, bo już 
w  tym samym dniu pod nieobec-
ność kobiety, wynieśli z biura, które 
usytuowane było w  budynku, 
warty kilka tysięcy sprzęt kompu-
terowy oraz kilkanaście tysięcy 
złotych. Mundurowi odzyskali 
część skradzionych przedmiotów, 
które wróciły już do właścicielki.

Zebrany w  sprawie materiał do-
wodowy pozwolił na przedsta-
wienie dwóm spośród mężczyzn 
zarzuty kradzieży, pozostali mło-
dzieńcy zostali przesłuchani w cha-
rakterze świadka. Ich dalszy los 
leży w  rękach sądu. Grozi im 5 lat 
więzienia.

Pijana para chciał staranować 
świadka
O  dużym szczęściu mogą mówić 
uczestnicy niedzielnego zdarzenia 
na DK 86 w rejonie Sarnowa. Pija-
na para jadąca fordem w akcie ze-
msty na świadku, który próbował 
udaremnić im jazdę, postanowiła 
go staranować. Kierowca opla 
astry w ostatnim momencie unik-
nął zderzenia. 38-letnia kobieta 
i jej o dwa lata starszy partner za-
kończyli jazdę na barierach ener-
gochłonnych.

Do zdarzenia doszło w niedzielne 
popołudnie na drodze krajowej nr 
86 w  rejonie Sarnowa. Jadący 
w kierunku Siewierza kierowcy za-
uważyli forda s-max, którego kie-
rowca wykonywał podejrzane 

manewry, wskazujące na to, że 
może być pod wpływem alkoholu. 
Na obywatelską interwencję zde-
cydował się jadący oplem astrą 30-
latek. Wykorzystując zatrzymanie 
forda, podbiegł do drzwi od strony 
kierowcy i po ich szybkim otwarciu, 
sprawnie wyjął kluczyki ze stacyjki. 
Interwencja mężczyzny niestety 
nie doprowadziła do wyelimino-
wania niebezpieczeństwa. 30-latka 
zaatakował bowiem pijany 40-letni 
kierowca forda i  jego 38-letnia 
partnerka. Niewiele pomogło wy-
rzucenie kluczyków na pobocze 
i  salwowanie się ucieczką. Odgra-
żająca się para, po odnalezieniu klu-
czyków, z zamiarem staranowania, 
zaczęła gonić uciekającą astrę. Za 
kierownicą auta tym razem znajdo-

wała się kobieta. Pościg nie trwał 

jednak długo. Widząc w  lusterku 

wstecznym zbliżającego się ze 

sporą prędkością forda, kierowca 

astry w ostatnim momencie zjechał 

w bok. 38-latka nie zdążyła już wy-

konać podobnego manewru i  ude-

rzyła w barierę energochłonną.

Jak ustalili policjanci 40-latek 

i  jego 38-letnia partnerka wracali 

z  grzybobrania. Mieli w  organi-

zmach prawie dwa promile alko-

holu. Dalszym ich losem zajmie się 

sąd i  prokurator. Oboje odpo-

wiedzą zarówno za jazdę pod 

wpływem alkoholu, jak i groźby.

Przebierał się w krzakach

Sosnowieccy policjanci zatrzymali 
sprawcę wybicia szyby w autobu-
sie miejskim. Kiedy go wytropili, 
44-latek przebierał się akurat 
w krzakach w inne ubrania, aby nie 
zostać rozpoznanym. Grozi mu 5 
lat więzienia.

Sosnowieccy policjanci otrzy-
mali zgłoszenie, z  którego wy-
nikało, że na przystanku 
Sielec-Park oczekuje kierowca 

autobusu, w którym agresywny 
pasażer wybił szybę. Z  relacji 
zgłaszającego wynikało, że 
mężczyzna podszedł do za-
mkniętych drzwi pojazdu i  wy-
mierzył w nie mocne kopnięcie. 
Po wszystkim uciekł w  kie-
runku parku.

Policjanci rozpoczęli poszuki-
wania wandala i w krzakach za-
u w a ż y l i  m ę ż c z y z n ę 
odpowiadającego rysopisowi. 

44-latek właśnie się prze-

bierał, aby nie zostać rozpo-

znanym na podstawie ubioru, 

w którym wybił szybę. Nie spo-

dziewał się, że ktoś odnajdzie 

go w  gęstych zaroślach. Męż-

czyzna został zatrzymany 

i  usłyszał zarzuty zniszczenia 

mienia. Grozi mu do 5 lat wię-

zienia.

Znalezione nie kradzione?
Mieszkaniec powiatu tarnogór-
skiego odpowie za przywłaszcze-
nie portfela z pieniędzmi i doku-
mentami. Mężczyzna znalazł zgu-
biony przez 35-latka przedmiot 
i  go nie zwrócił. Policjanci z  Ra-
dzionkowa szybko namierzyli 
sprawcę i odzyskali mienie. 

35-letni mieszkaniec powiatu 
tarnogórskiego zgłosił poli-
cjantom z Radzionkowa kradzież 
portfela. Mężczyzna poinfor-
mował stróżów prawa, że zgubił 
portfel z  pieniędzmi i  dokumen-

tami w  okolicy stacji paliw 
w  Świerklańcu. Kiedy zorien-
tował się, że go nie ma, wrócił na 
miejsce, jednak portfela już tam 
nie znalazł. Mężczyzna stracił 
ponad 900 złotych oraz doku-
menty.

Policjanci z  Radzionkowa bły-
skawicznie zajęli się sprawą. 
Stróże prawa ustalili, że męż-
czyzna, który przyjechał na za-
kupy do tej samej stacji paliw, co 
poszkodowany zaparkował po-
jazd i  zauważył leżący na ziemi 
portfel z  zawartością pieniędzy 
i  dokumentów. Mieszkaniec po-

wiatu tarnogórskiego, zamiast 
zgłosić ten fakt policji, posta-
nowił zachować portfel dla 
siebie.

Policjanci szybko ustalili 
miejsce zamieszkania sprawcy. 
W niecałą godzinę po zgłoszeniu 
zatrzymali 48-latka. Mężczyzna 
podczas przesłuchania od razu 
przyznał się do przywłaszczenia 
portfela i wydał policjantom zna-
lezione mienie, które trafiło do 
prawowitego właściciela. Miesz-
kaniec powiatu tarnogórskiego 
usłyszał zarzut. Grozi mu do 5 lat 
więzienia.
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SPRZEDAM

 Q ALFA ROMEO 1.9 jtdm 150 km, 
2007r. stan bardzo dobry, full 
opcja, cena 17 500 PLN  
tel. 788 635667

 Q Audi Q2  1.4 TFSI 150 KM S Tronic 
Salon PL 2016,  89 744 km, 1 395 
cm3, benzyna - 81 900 PLN -  
tel. 601 383 710

 Q Audi A2 1.4,  1.4 16V 75KM,   2001, 
185 000km, 1390 cm3, benzyna - 
8500 PLN, tel. 501 847 709

 Q Audi A6 III (C6) 3.0 Diesel, 2007 
rok, automat, stan bdb, bezwy-
padkowy, 25 900 do negocjacji 
Tel. 602 739 463

 Q Audi Q3 Quattro 2.0 TDI 140 KM 6 G  
Salon PL 2012, 127 700 km,  1 968 
cm3, diesel - 57 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 Q Audi A3 1.5 Sportback 1.5 TFSI 150 
KM S Tronic Salon PL 2017 , 48 521 
km , 1 498 cm3,  benzyna  
- 79 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TFSI 180 
KM S Tronic Salon PL 2016, 60 869 km,  
1 984 cm3, benzyna - 99 900 PLN

 Q Audi Q5 , 2.0 TFSI 220KM Quattro, 
2016, 66 200 km, 1984 cm3, ben-
zyna - 89 900 PLN, tel. 501 847 
709

 Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 
KM S Tronic Salon PL 2016 ,59 683 
km, 1 968 cm3, diesel - 112 900 
PLN  
- tel. 601 383 710

 Q Audi Q5 2.0 quattro 2.0 TDI 190 
KM S Tronic Salon PL 2016 ,53 269 
km, 1 968 cm3, diesel - 149 900 
PLN - tel. 601 383 710

 Q Audi A6 1.8 Limuzyna 1.8 TFSI 190 
KM S Tronic Salon PL 2016 ,87 935 
km, 1 798 cm3, benzyna - 99 900 
PLN - tel. 601 383 710

 Q BMW 1 2008r. Cabrio, czarny, peł-
ne wyposażenie, cena 38.800 
PLN, tel. 603 448 548

 Q Citroën C4 Picasso 1.6 , 1.6 HDi 
110KM, SX Pack, 2010, 120 105 km,  
1560 cm3,  diesel -  
19 900 PLN, tel. 501 847 709

 Q Citroen C4 Picasso I, 2007 rok, 
benzyna, automat, radio z CD, 13 
999 do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 Q CHEVROLET AVEO 1.2 benzyna+ 
LPG, 2005r., sedan czarny, 5-d,  
tel. 721 049 100

 Q CHEVROLET AVEO 0.4l, 05r. 1,4E 
srebrny, DTK, CZ, cena 5 800 PLN, 
tel. 512744858

 Q Chevrolet Kalos 1.4 16v 2005r 
146tyś.km sprowadzony , opłaco-
ny , KLIMATYZACJA, WEBASTO 
5400 zł, tel. 600 208 039

 Q CHRYSLER VOYAGER 1999 r, 2,5 
turbo diesel, 7 osobowy, opłaty 
na rok, stan bdb., - cena 1990 
PLN. Tel. 503 002 462

 Q Dacia Duster I, 2014 rok, benzyna, 
serwisowany, stan bdb, 28 900 zł 
do negocjacji  
Tel. 602 739 463

 Q Dacia Sandero 2009r 1.4-8v 200 
tyś. km Niebieski Metalik , Klima-
tyzacja , sprowadzony opłacony 
10 900 zł, tel. 600 208 039

 Q DAEWOO LANOS 1999 r, 1,5 gaz, 5- 
cio drzwiowy, - cena 1400 PLN.  
Tel. 503 002 462

 Q Fiat Bravo 1.4 T Jet Benzyna 120 
KM 6 G Salon PL 2010, 150 817 km, 1 
368 cm3, benzyna - 18 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 Q Fiat Panda 1,1E, 2003, niebieski  
- cena 3800 PLN - tel. 603 448 548

 Q Fiat Punto 2FL 2005r 163tyś.km 1.2 
8v 3drzwi sprowadzony , opłaco-
ny, Klimatyzacja 4900 zł,  
tel. 600 208 039

 QFord Galaxy Titanium 2.0 TDCi 180 
KM Powerhift 7 osobowy, Salon PL 
2018,  36 931 km, 1997 cm3, diesel - 
104 900 PLN - tel. 601 383 710

 QFORD FOKUS 2009/10 r, 1,8 combi, 
pełne wyposażenie, srebrny, - 
cena 15900 PLN. Tel. 503 002 462

 QFORD FUSION 2005/6 r, 1,4 R, 5 - 
cio drzwiowy, kraj, - cena 5900 
PLN. Tel. 503 002 462

 QHonda Civic 1.6i , 1.6 16V 110KM, 
Sport, 2005, 187 200 km,  1590 
cm3, benzyna - 10900 PLN,  
tel. 501 847 709

 QHyundai Tucson 2.0 STYLE 2.0 CRDi 
185 KM AUTOMAT 4WD Salon PL 2016,  
84 786 km, 1 995 cm3, Diesel - 79 
900 PLN - tel. 601 383 710

 Q KIA K - 2700 1999 r, wywrotka do 
poprawek, - cena 5000 PLN.  
Tel. 503 002 462

 Q Lexus NX , rok prod. 2015, hybry-
da, automat, SUV, bezwypadkowy, 
I właściciel, 114 999 zł, Tel. 602 739 
463

 Q Mazda 5  1.8 16V 116KM, MZR, 2005, 
134500 km, 1800 cm3, benzyna - 
cena 10900 PLN, tel. 501 847 709

 Q Mazda 5 2006r 2.0-16v 7osobowy 
srebrny metalik , sprowadzony 
opłacony 168tyś.km 14 300 zł, tel. 
600 208 039

 Q Mercedes-Benz Klasa B 1.8 CDI 
109 KM 6 G 2013 Rok 2013 ,107 183 
km, 1 796 cm3, diesel - 44 900 
PLN - tel. 601 383 710

 Q Nissan Juke 1.6 , 1.6 Turbo 200KM, 
Nismo ,4x4, 2013, 55 150 km, 1618 
cm3, benzyna  
- 39 900 PLN, tel. 501 847 709

 Q Opel Astra Kombi 1.4 Turbo 150 
KM automat, 2016, 70 348 km ,1 
399 cm3, benzyna - 42 900 PLN - 
tel. 601 383 710

 Q OPEL ASTRA 2004 r, 1,4 E,  
4 - ro drzwiowy, kraj, - cena 1590 
PLN. Tel. 503 002 462

 Q Opel Astra F 1999, 212 000 km, 1 
400 cm3, benzyna - cena - 1450 
zł - tel. 533 210 534

 Q Opel Astra IV 1.4 16V 100KM, Es-
sentia, 2009, 75 600 km, 1398 
cm3, benzyna - 23 500 PLN,  
tel. 501 847 709

 Q Opel Astra IV , 1.6 CDTi 110KM  
z polskiego salonu VAT 23 %, 2015, 
143 400 km,  1598 cm3, diesel -  
28 500 PLN, tel. 501 847 709

 Q Opel Astra Cabrio 1,8E 2001  
pełne wyposażenie, skóra, srebrny 
- cena 7 600 PLN - tel. 603 448 548

 Q Opel Combo Tour, 1.6 CDTI 
120KM,Tour Enjoy,  

z polskiego salonu VAT, 2015, 186 
000 km, 1598 cm3,  diesel - 28 900 
PLN, tel. 501 847 709

 Q Opel Meriva FL 2006r 1.6-16v Kli-
matyzacja Alu felgi Czujnik Parko-
wania sprowadzony opłacony 10 
400 zł, tel. 600 208 039

 Q Opel Omega Kombi 1996r gaz se-
kwencyjny stan BDB zarejestro-
wany opłacony 3900 zł ,  
tel. 600 208 039

 Q Peugeot 5008 I, 2.0 HDi 150KM 
,Platinum, 2010, 168 200 km, 1997 
cm3, diesel, 27 900 PLN,   
tel. 501 847 709

 Q PEUGEOT PARTNER 2004 r, 1,4 gaz,  
5- cio osobowy, kraj, - cena 3000 
PLN. Tel. 503 002 462

 Q Renaut Clio 1,5DCI, 2005,  
pełne wyposażenie, granatowy 
met. - cena 4 800 PLN- tel. 603 
448 548

 Q Renault Clio 1.5, 1.5 dCi 90KM ,Ener-
gy Life, z polskiego salonu Vat 23%, 
2017, 87 550 km,  898 cm3,  benzyna 
- 29 900 PLN, tel. 501 847 709

 Q Renault Clio 1.5  1.5 dCi 75KM , 
Business NAVI,  Vat 23%, 2014, 134 
250 km,  1461 cm3, diesel - 25 
500 PLN; tel. 501 847 709

 Q RENAULT ESPACE 2005 r, 22 die-
sel DCL, 197 tys. pełne wyposaże-
nie, stan bdb.  
- cena 4900 PLN. Tel. 503 002 
462

 Q Renaut Espace 1,9 DC, 2005,  
pełne wyposażenie, granatowy 
met. - cena 8 500 PLN - tel. 603 
448 548

 Q Renault Laguna Mk.3 2009r 1.5 
diesle czarny, zarejestrowany 
opłacony nowy rozrząd 15 900 zł, 
tel. 600 208 039

 Q Renault Twingo mk.2 2009r super 
stan klimatyzacja 1.2-8v sprowa-
dzony opłacony 9900 zł,  
tel. 600 208 039

 Q SEAT IBIZA 1993 r, 1,8 benzyna, 5 - 
cio drzwiowy, opłacony - cena 
1490 PLN. Tel. 503 002 462

 Q Seat Ibiza 1.0, 1.0 MPI 75KM, 2017, 
22500, 999 cm3, benzyna - 29 
900 PLN, tel. 501 847 709

 Q Seat Ibiza  1.5 dCi 90KM, Energy Li-
fe, z polskiego salonu Vat 23%, 
2015, 30 250 km, 1422 cm3, diesel - 
31 900 PLN, tel. 501 847 709

 Q Seat Ibiza 1.2 , 1.2 TSI 90KM LPG, 
z polskiego salonu, 2016, 167 550, 
1197 cm3, benzyna 
+LPG; 23 000 PLN, tel. 501 847 709

 Q Seat Ibiza 1.4 , 1.4 16V 85KM, 2013, 73 
900 km, 1390 cm3, benzyna-23 900 

PLN, tel. 501 847 709

 Q Škoda Citigo Style 1.0 MPI 75 KM 
5 G Salon PL 2017,  9 100 km ben-
zyna 
 - 31 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Škoda Fabia 1.0 Ambition 1.0 TSI 
95 KM 5 G Salon PL 2018, 31 333 
km, 999cm3 benzyna - 40 900 
PLN - tel. 601 383 710

 Q Skoda Fiabia 1,4 HDI, 2007, kombi,  
biała, pełne wyposażenie  
- cena 6500 PLN  
- tel. 603 448 548

 Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback Am-
bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 
2018,  45 048 km, 999 cm3, ben-
zyna - 43 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 Q Škoda RAPID 1.0 Spaceback Am-
bition 1.0 TSI 95 KM 5 G Salon PL 
2018, 36 332 km, 999 cm3, benzy-
na - 44 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Škoda Roomster 1.9, 1.9 TDI 
105KM, Scout, 2007, 194 300 km, 
1896 cm3,  diesel - 13 500 PLN, 
501 847 709

 Q Škoda Superb 2.0 L&K Kombi 2.0 
TDI 190 KM 4X4 DSG Salon PL 2017, 
93 947 km,  
1 968 cm3, diesel - 99 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 Q Suzuki Swift IV, 2007 rok, I właści-
ciel, benzyna, klimatyzacja, nie-
uszkodzony, 12 999 zł do nego-
cjacji Tel. 602 739 463

 Q TOYOTA AYGO 2012/13 r, pojem-
ność silnika tysiąc, przebieg 69 
tysięcy, klimatyzacja, 5-cio 
drzwiowy, stam bdb., - cena 
14900 PLN. Tel. 503 002 462

 Q Volkswagen Arteon Elegance 2.0 
TDI 190 KM DSG Salon Pl.2017,  96 
296 km, 1 968 cm3 - 117 900 PLN  
- tel. 601 383 710

 Q Volkswagen Caddy 2.0 Alltrack 
2.0 TDI 150 KM DSG Salon PL 2019, 
12 718 km, 1 968 cm3, Diesel 
 - 118 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Volkswagen Golf Comfortline 1.4 
TSI 125 KM 6 G Salon PL 2016,  43 
276 km, 1 395 cm3, benzyna -  
51 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Volkswagen Golf VII Comfortline 
1.4 TSI 125 KM 6 G Salon Pl.2018 , 
29 604 km, 1 395 cm3, benzyna  
- 69 900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Volkswagen Golf VII Highline 1.4 
TSI 122 KM 6 G Salon PL 2014,  90 
019 km, 1 395 cm3, benzyna - 45 
900 PLN - tel. 601 383 710

 Q Volkswagen Golf VII 1.6 TDI 110KM, 
Trendline, 2015, 172 950 km, 1 598 
cm3,  Diesel -  34 500 PLN, 
tel.  501 847 709 

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE

REWOLUCJA

CENOWA

Okna 5-kom.
1465 mm

1
4
3
5
 m

m

Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
– wycena
GRATIS!!!

LOMBARD 
KAPS 

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

 Q KUPIĘ motocykl , samochód z PRL - zadbany 
z dokumentami np. Fiat 125p, 126p , syrena , 
mikrus , moskwicz , wołga WSK , WFM , JUNAK , 
OSA i inne ciekawe  tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ motocykl , motorower z PRL-u kom-
pletny np. WSK , WFM , JUNAK , SHL , IŻ , OSA , 
motorynka , wierchowina , Jawa i inne  
tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ samochód , motocykl , motorower  
z lat 50-tych , 60-tych , 70-tych zapomniany , 
zastały w garażu nr tel. 608 097 274

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

 Q Częstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)  
cena: 1 780,00 pln powierzchnia: 57,00 m², 
parter: tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: Tysiąclecie)  
cena: 1 450,00 pln powierzchnia: 50,00 m², 
parter: tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 100,00 pln powierzchnia: 20,00 m², 
piętro 9: tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: Dźbów)  
cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 53,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: Raków)  
cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 60,50 m², 
parter; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: Północ)  
cena: 1 100,00 pln powierzchnia: 29,00 m², 
piętro 4; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 51,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 680,00 pln powierzchnia: 56,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 500,00 pln powierzchnia: 75,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 000,00 pln powierzchnia: 55,00 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: trzech wieszczów) 
cena: 1 550,00 pln powierzchnia: 50,80 m², 
piętro 2; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: centrum)  
cena: 1 600,00 pln powierzchnia: 75,00 m², 
piętro 1; tel. 602852712

 Q Częstochowa (dzielnica: Parkitka)  
cena: 1 800,00 pln powierzchnia: 50,00 m², 
parter; tel. 602852712

 Q WYNAJMĘ działkę pod działalność gospodar-
czą, 1 zł za metr kwadratowy, na terenie Czę-
stochowy, mieszkanie trzech wieszczy, m - 3, 
umeblowane, cena 1000 zł - tel. 503 002 462

 Q Wynajmę działający od 30 lat sklep mono-
polowo-spożywczy 24h na ul. Garibaldiego. 
Częstochowa, tel. 531 186 403

 Q  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszkanie,  
najem krótkoterminowy, ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

 Q  Wynajmę pawilon piętrowy 85 m2 z użytko-
wą piwnicą. Ul. Kościuszki. Tel. 695 654 373, 
667 860 288

SPRZEDAM

 Q ZMIENIĘ mieszkanie kwaterunkowe (Trzech 
Wieszczy) 3 pokoje z kuchnią 49,2 m2 parter 
na dwa (2) odrebne mieszkania, po pokoju 
z kuchnią w blokach kwaterunkowych. Tel.  
504 563 612

 Q Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha. Dojazd z dwóch 
stron. Idealny na działalność. Tel. 606 875 401

 Q Dom w szeregowej zabudowie : Cz-wa  
/ Lisiniec. 40% Do wykończenia. 
Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

 Q Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica: Pół-
noc) cena: 312 000,00 pln powierzchnia: 61,00 
m² ; tel. 502583667

 Q Mieszkanie m-3 64 m2 w kamienicy oraz lo-
kal użytkowy 16 m2 w centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

 Q  Mieszkanie - Częstochowa (dzielnica: Par-
kitka) cena: 269 500,00 pln powierzchnia: 
49,00 m², stan developerski;  
tel. 502583667

 Q Pensjonat w cz-wie pod działalność.  
Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, szer. 9 M – 2 kon-
dygnacje, z przybudówką. Tel. 502 636 143

 Q Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer. 40–45 M 
w Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

 Q Grunty rolne  0,8911 ha w wysoka lelowska / 
gmina żarki, cena: 30 000 - do negocjacji,  
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

 Q Działka budowlana - Częstochowa  
(dzielnica: Raków) cena: 310 000,00 pln  
powierzchnia: 3 104,00 m²; tel. 502583667

 Q Działka budowlana o pow. 2086 M2, wszystkie 
media: woda, prąd, gaz. Jaskrów, 42-244 Mstów, 
ul. Pszczela/ul. Ołowianka. Tel. 513 950 092

 Q Działki budowlane w centrum Miedźna.  
Tel. 601 412 688

 Q Działka budowlana na ul. Limanowskiego 5. 
Tel. 34 363 91 34

 Q Pawilon 50m2, na Biznes Centrum  
(możliwość wynajęcia), tel. 602 307 570

KUPIĘ
 Q MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią na I lub II 
piętrze w centrum lub śródmieściu Często-
chowy. Tel. 413 880 040  
(Prosić Adama Klimasa)

SPRZEDAM

 Q Antena do tv z przyłączem ( kpl do zamon-
towania ), tel. 34 362 94 27 

 Q Antyki – francuski komplet z 1896 r.:  
Biblioteczka + komoda z marmurowym bla-
tem. Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

 Q Białe kamienie - ozdobne, do ogrodu,  
worek 20 kg/16 zł - Częstochowa,  
tel. 508 747 290

 Q Cegła (czerwona, pełna) z rozbiórki - 1000 szt. 
Cena: 1,40 zł/szt. Tel. 798-258-531

 Q Część do chevroleta captive. Czujnik stopu. 
Nowy. Made in USA. Tel. 501 779 441

 Q Drewno kominkowe - opałowe 
worki: 8-15 zł rozpałkowe 
brzoza - dąb - sosna tel. 665 863 191

 Q Drzwi harmonijkowe – używaną w b. do-
brym stanie, o wym. 170 X 75 cm.  
Tel. 501 109 822

 Q Garnitur męski nowy, na wzrost 170 cm  
 - tel. 697 272 102

 Q Fotel „ANNE” - nowy, lekki, wygodny, rama 
w kolorze drewna brzozowego i przyjemna 
bawełniana tapicerka w kolorze kremowym 
z pokrowcem. Cena 100zł- do uzgodnienia. 
tel. 504 563 612

 Q Futrówka skóra (świnia)  tel. 790 819 855

 Q Kask ochronny - b.dobry - tel. 697 272 102

 Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
- tel. 697 272 102

 Q Kożuch męski na wzrost 170 cm,  
tel. 34 362 94 27

 Q Kopierkę laserową HP 1010 - tel. 697 272 102

 Q Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 Q Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) myszki; 
Odtwarzacz Orion DVD 828 + pilot; telefon 
komórkowy Samsung + ładowarka; tel. 530 
485 377

 Q Lodówka mastercook duża, biała.  
Tel. 721 390 993

 Q Lodówka ardo – wys. 141 Cm, sprawna, cena: 
190 zł. Tel. 798 - 649 - 665

 Q Lustro łazienkowe – o wym. 70 X 90 cm.  
Tel. 501 109 822

 Q Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

 Q Maszyna do szycia przemysłową, marki  
„minerva” - stan bardzo dobry.  
Cena do negocjacji. Tel. 603 521 686

 Q Meble w dobrym stanie - szafa, regał, szafka, 
regał nad szafkę, stolik, stolik pod TV, laptop - 
Częstochowa Lisiniec,  
tel. 508 747 290

 Q Meble młodzieżowe z biurkiem, ładne, w do-
brym stanie. Lisiniec, Częstochowa. tel. 508 
747 290

 Q Pilarka poprzeczno-wzdłużna dmpa-40 
– mało używana! Tel. 790 819 855

 Q Pralka whirlpool ładowana od góry.  
Tel. 721 390 993

 Q Prasowalnica elektryczna tel. 34 362 94 27

 Q Programator do pralki typ 770  nowy  
– tel. 790 819 855

 Q Radio+cd+magnetofon, mp3, RDS, AUX, MIC-
TRO COMPONENT SYSTEM typ UX-G3, 2x25W  
tel. 697 272 102

 Q Rower Cobran Shimano - tel. 697 272 102

 Q Rowery sładaki, 2 szt., jeden w stanie  
b.dobrym, tel. 790 819 85

 Q Serwis obiadowo-kawowy: - (6-osobowy)  
z kamionki ciemny brąz; -z duralxu; tel. 504 
230 153

 Q Skóra futrówka świńska, tel. 790 819 855

 Q Sofa - mało używana,rozkładana. Szara, dół 
czarny.Szerokość 90 cm, po rozłożeniu 200 
cm. Pojemnik na pościel.  
Tel. 792 617 695

 Q TV LED 40 cali samsung 3-d full hd dvb-t.  
Tel. 721 390 993

 Q TV LCD 32 cale funai. Tel. 721 049 100

 Q Toaleta kompaktowa. – Używaną w b. Do-
brym stanie. Tel. 501 109 822

 Q Wanna metalowa – używaną w b. Dobrym 
stanie, o wym. 170 X 75 cm.  
Tel. 501 109 822

 Q  Węgiel ekogroszek luzem i workowany  
z dostawą pod podany adres na terenie 
Częstochowy i okolic Tel. 601 495 165  
(osoba prywatna)

PRZYJMĘ

 Q Stare telefony komórkowe, stare klucze, krzy-
żyki i medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 Q Stare bilony - nominał obojętny 
 -tel. 663 626 576

 Q Srebro, może być złom. Tel. 667 499 164

PRACA
SZUKAM PRACY

 Q Podejmę pracę pracownika gospodarczego - 
ogrody, posesje, porządki, itp.   
Tel. 536 512 396

 Q Podejmę pracę - pracownika gospodarczego - 
ogrody, posesje, porządki, itp.  
tel. 508 747 290 

 Q Podejmę pracę - mężczyzna lat 44, podejmie 
pracę jako tokarz, ślusarz, tel. 694 200 794.

 Q Podejmę prac dodatkową; pracownika gospo-
darczego, ogrody, posesje, porzdki itp.  
Gliwice. tle. 502 918 616

 Q Kobieta  lat 41 szuka pracy, wykluczone towarzy-
skie, tel. 517 309 982

 Q Mężczyzna lat 49 szuka pracy, tel. 508 554 652

DAM PRACĘ
 Q Przyjmę do pracy handlowca tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy szlifierza tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy drykiera/ wyoblacza  
tel. 601 505 520

 Q Praca w Radomsku – Operator wózka widło-
wego z UDT lub Operator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

 Q Pracownik gospodarczy, złota rączka. Zatrud-
nimy doświadczonego pana do prac fizycz-
nych w firmie produkcyjnej oraz do pielęgnacji 
ogrodu i warzywniaka. Wymagana umiejęt-
ność korzystania z różnych narzędzi. Główne 
obowiązki to drobne naprawy, dbanie o czy-
stość i porządek na terenie firmy, pomoc przy 
maszynach na hali produkcyjnej. Kontakt tel. 
w godzinach 9-16 pod numerem 783 783 387 .

USŁUGI

 Q Flash gsm profesjonalny serwis telefonów ko-
mórkowych orz nawigacji gps. Częstochowa, 
al. Wolności 10 (w bramie). Tel. 888 149 969

 Q Hydrauliczne, gazowe usługi - tel. 577 341 526

 Q Hydraulik tanio, solidnie, szybko - tel. 532 240 888

 Q Malarskie czysto, tanio, malowania każdych 
pomieszczeń mieszkalnych i lokali – Często-
chowa i okolice, tel. 793 403 834

 Q Malowanie mieszkań, profesjonalnie, czysto, 
dokładnie, każdych pomieszczeń wewnątrz - 
Częstochowa i okolice do 30 km - tel. 663 545 
775

 Q Malowanie tanio, czysto, dokładnie, zlecenia 
gipsowo-malarskie , tel. 883 844 555

 Q Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, 
samochodowych i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 
133a, tel. 669 245 082

 Q Polerowanie reflektorów, blacharstwo,  
lakiernictwo, tłumiki. Automat trojanowski. 
Częstochowa, ul. Wazów 62a. Tel. 509 876 249

MATRYMONIALNE

 Q Rencista,  58 lat, spokojny, bez nałogów, po-
zna bezdzietną kobietę z mieszkaniem do 
przyjaźni lub stały związek). tel. 531 638 188 

 Q Samotny, po rozwodzie, 53 lata, pozna panią 
chętnie puszystą, starszą. Tel. 511-224-410

 Q  Wolny, lat 53, bezdzietny, wysoki, normalny, 
niezależny finansowo, pozna panią (pani mo-
że posiadać dzieci). Tel. 660 006 217

 Q Pan (mówiący tylko po francusku), wdowiec, 
szuka Pani (najlepiej zgrabnej, do 65 lat) - to-
warzyszki mówiącej po francusku oraz po pol-
sku do towarzystwa na co dzień: spacery, 
sport, restauracje. Poraj/Częstochowa,  
tel. 504 568 171

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

Przesłać ogłoszenie
pocztą na adres:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Dostarczyć ogłoszenie
przynieść do redakcji  
lub wrzucić do skrzynki:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51, w godzinach: 8 - 15

Wysłać email
na adres: 
reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 533 302 049

?
Jak zamieścić 
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy  

i Powiatu
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OPEL INSIGNIA  
2.0 D  
rok prod. 2018, kraj., I-wł, 
F-VAT

79.900 zł

MERCEDES GLC 220  
2.2 Diesel 2019, krajowy, 
I-wł., serwisowany, 
f-ra vat 23%

166.600 zł

TOYOTA AVENSIS  
2.0 D,  rok prod. 2017, kraj., 
 I - wł. F-VAT 23%,  
serwisowany

61.900 zł

MERCEDES GLC COUPE  
2.0 benzyna, krajowy, serwi-
sowany, I-wł. 
F-VAT

158.900 zł

AUDI A6 3.0 D,  
ROK PROD. 2014  
QUATRO S-TRONIK, KRAJ.,  
SERWISOWANY

98.900 zł

FORD FOCUS 1.6 benzyna + 
LPG, rok prod. 2017,  
krajowy, I-wł., 
serwisowany, f-VAT 23%

37.900 zł

VW PASSAT 2.0 Diesel  
rok prod. 2018 , kraj., 
I-wł., serwisowany, 
f-vat 23% 

63.900 zł

FORD FIESTA 
1.25 E, rok prod. 2016  
 

29.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 
faktura VAT 58.900 zł

Q	 RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010, 15.900 zł

Q	 VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014  36.000 zł netto

Q	 AUDI A4 2.0 E automat, rok prod. 2003 10.900 zł

Q	 VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002  6.900 zł

Q	 SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006  14.900 zł

Q	 TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2014-2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT 23%  31-900 - 33.900 zł

Q	 VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat   6.900 zł

Q	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  46.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900zł

Q	 VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007  17.900 zł

Q	 VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2014, nawigacja   59.900 zł

Q	 SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł

Q	 SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014 45.000 zł

Q	 DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007 12.000 zł

Q	 BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008 49.500 zł

Q	 BMW 520, 2.0 D, rok prod. 2001, krajowy 7.900 zł
Q	 SKODA FABIA 1.4 E, rok prod. 2003 4.900 zł

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 20.900 zł

Q	 VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010  17.900 zł

Q	 VOLVO S80 2.9 E, zakup 2002, kraj.  7.900 zł

Q	 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  19.900 zł

Q	 VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., f-VAT, 
serwisowany  56.900 zł

Q	 RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  27.900 zł 44.900 złQ	 AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

 7.900 złQ	 TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E,  rok prod. 2002r.

 9.500 złQ	 AUDI A3 2.0 D,  rok prod. 2004r.

Q	 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,  
automat, skóra, navi, czujniki  76.000 zł - 99.000 zł

Q	 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT  28.900 zł

Q	 FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,I – wł.  35.900 zł

Q	 PEUGEOT RCZ 1.6 E, rok prod. 2010  37.400 zł

Q	 DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł. 2.900 zł

Q	 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  23.900 zł

Q	 FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

Q	 OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, krajowy 7.900 zł

Q	 PEUGEOT 301  1.6 HDI, rok prod. 2017, kraj.,I – wł. 27.900 zł

Q	 FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2004, krajowy 5.900 zł

Q	 CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002 1.800 zł

Q	 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł

Q	 BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014  189.000 zł

 16.900 złQ	 FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.

 5.900 złQ	 MERCEDES A 170 1.7 D, rok prod. 2001,

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

 21.900 złQ	CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.
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Pieski szukają kochającego domu!
Żelka pies, którego nie da się nie kochać. Piękna, skromna, 
delikatna, czasem energiczna, a czasem spokojna. Nie szuka 
konfliktów lubi dzieci. Ona tak długo czeka na dom! Serce się 
kraje, gdy widać ją taką szczęśliwa na widok człowieka i za 
chwilę ma się dać do boksu.. Powiedzieć jej, że domu nie ma 
jak nie było.. Czy on kiedyś będzie?

Żelka - suczka
rok urodzenia: 2007
wielkość: średnia
przebywa w kojcu nr 21 - nr 1589
data przyjęcia - 10-06-201 1
sterylizacja: Tak

Nevil na dom czeka od 2010 Roku!
Nevil mimo 10 lat spędzonych w  schronisku i  wieku, ma 
w sobie dużo energii do spacerowania, biegania. Nie szuka 
on konfliktu z innymi psami. Człowieka kocha swoim całym 
sercem, niestety do kochania ma tylko wolontariuszy, a od 
10 lat marzy mieć w tym sercu swój dom! Czy jest ktoś, kto 
odmieni jego życie na lepsze?

Nevil - piesek
rok urodzenia: 2008
wielkość: średni
przebywa w kojcu nr 27 - nr 1362
data przyjęcia - 20-08-2010

Halfik poszukuje człowieka na dobre i na złe!
Halfik chciał by być jedynakiem lub mieć siostrzyczkę ;) Nie 
polecamy go do domu z psem (samcem) i kotami. Halfik jest 
delikatny w stosunku do ludzi, lubi dzieci i towarzyszy im na 
spacerach. Psiak nie powinien mieć problemu z  czystością 
w domu, w dni wolontariatu kiedy widzi wolontariuszy stara 
się wstrzymywać i spełnić swoje potrzeby po wyjściu z boksu. 
:) Taki piękny psiak marnuje się w schronisku! ADOPTUJ!

Halfik - piesek
rok urodzenia : 25-08-2012
wielkość : średni
przebywa w kojcu 57 nr 2553
data przyjęcia - 25-08-2015
Kastracja: Tak

Pogo to bardzo pogodny piesek, czasem można się zastana-
wiać jak ten psiak może dawać tyle pozytywnej energii będąc 
od 2014 roku w schronisku!
Uwielbia zabawy na wybiegu ze swoją koleżanką z boksu, nie 
odmówi też zabawy z piłeczką. Jest delikatny w stosunku do 
ludzi, a z innymi psami nie szuka konfliktu. Na smyczy stara 
się nie szarpać. Naszym zdaniem Pogo to idealny psiak dla ak-
tywnej osoby, gdzie nudów i braku miłości nie zazna.

Pogo - piesek
rok urodzenia : 2013
wielkość : średni
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2377
data przyjęcia - 25-09-2014
Kastracja: Tak

Tik-Tak to psiak zabrany z łańcucha na początku bardzo bał 
się wszystkiego.Teraz Tik-Tak bardzo się zmienił jest bardziej 
otwarty na ludzi, zaczyna już chodzić w obroży i na smyczy na 
spacerki. Nie jest konfliktowy do innych psów. Ten cudowny 
psiak zasługuję po tylu latach na odrobinę miłości!

Tik-Tak - piesek
rok urodzenia : 06-03-201 0
wielkość : duży
przebywa w kojcu nr 18N - nr 1999
data przyjęcia - 06-03-201 3
Kastracja: Tak

Maki jak to młody psiak ma w sobie dużo energii do zabawy, 
biegania i  okazywania miłości wolontariuszom. Maki zna 
smycz i bardzo ładnie na niej chodzi, aczkolwiek świat jest tak 
ciekawy że wszystko musi poznać teraz. ;) Psiak nie jest kon-
fliktowy w stosunku do innych psów i bardzo dobrze dogadu-
je się z kolegą z boksu. Maki czeka teraz tylko na swoich jedy-
nych ludzi od 2016 roku!

Maki - piesek
rok urodzenia : 2014
wielkość : średni
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2657
data przyjęcia - 28-06-2016
Kastracja: Tak

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT „AS”, JAMROZOWIZNA 1, 42-270 KŁOMNICE (WOJ. ŚLĄSKIE – 23 KM ZA CZĘSTOCHOWĄ)
Kontaktując się prosimy podać imię pieska. Istnieje możliwość dowozu psa do osoby adoptującej !Po wizycie przed-adopcyjnej, ankiecie i zwrocie kosztów za paliwo. 

Można dzwonić od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 14:00 do 20:00. Tel: 731 749 481

POGO

ŻELKA HALFIK

NEVIL MAKI

TIK 
TAK
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HALO! To ja, Lili - mam pomysł „CHODŹMY DO CIEBIE!”
Ps.: Podaj mi poprawny adres, bo idę od 2017 ROKU! I mam wraże-
nie, że to cały czas ten sam kojec, zamiast twojego domu. :(
Jestem bardzo radosną i delikatną sunią. Nie zjadam dzieci ludzkich. 
;) Na smyczy chodzę ładnie, nie szarpię i wszystko dookoła jest supe-
rowe. Uwielbiam zabawy piłką lub z kolegą z boksu, na spacerze cza-
sem.. może często też go zaczepiam do zabawy. Teraz szukam tego je-
dynego człowieka, co dom mi da! Zapraszam do adopcji!

Lili - piesek
rok urodzenia : 2012
wielkość : średnia
przebywa w kojcu nr 70 - nr 2726
data przyjęcia - 26-01-2017
Sterylizowana: Tak

Czas na dom dla Lamenta! Lament to około 4 letni psiak, który 
w schronisku pomieszkuje sobie od września, aż dziwne, że jeszcze 
nikt go nie wypatrzył. Lament jest bardzo kontaktowym psiakiem, co 
widać na zdjęciach. Nie szuka on konfliktu z innymi psami, z chęcią się 
z nimi bawi na wybiegu. Lament wie co to smycz, ale na wybiegu spę-
dza chętniej czas, co najważniejsze łatwiej jest tam pchać się na czło-
wieka. ;) No to jak Lament to Twój nowy kumpel? ;) 
ADOPTUJ!

Czaki niestety po zakończonym spacerze chowa się smutny do budy. 
Czaki już dawno powinien być przez kogoś zauważony. Ten psiak nie jest 
konfliktowy zawsze na spacerze, kiedy spotyka inne psiaki cieszy się na 
ich widok i nie wszczyna awantur. Jest delikatny w stosunku do ludzi 
małych i tych dużych, na spacerach nie ciągnie. Czaki uwielbia spędzać 
czas na wybiegu z człowiekiem, wtedy radośnie biega dokoła niego i nie 
odmawia wspólnej szarpaniny panem misiem czy zabawy piłeczką. Nie-
stety, kiedy już wraca do boksu zrezygnowany idzie do budy i nawet nie-
chętnie wychodzi po jedzenie! Czaki z każdym dniem coraz bardziej traci 
nadzieje, że znajdzie swój jedyny dom...

Czaki - samiec
rok urodzenia : 30-04-2010
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr A1 - nr 2908
data przyjęcia: 30-04-2018

To już czas, aby ktoś adoptował tego cudownego starszego pana.  
Diesel ma około 10/11 latek, do schroniska trafił interwencyjnie razem 
z 11 innymi psiakami. Chłopak nie jest konfliktowy do innych psów. 
Uwielbia ludzi, ale musi przekonać się, że nic mu nie grozi. Dieselek te-
raz uczy się chodzić na smyczy i bardzo ładnie mu to wychodzi. Na wy-
biegu jest grzeczny i nie szuka drogi ucieczki. To małe czarne cudo teraz 
czeka na Ciebie!

Aż trudno nam uwierzyć, że Mia jeszcze szuka domu! Dziewczynka ow-
szem nie jest najmłodsza, bo ma około 9-lat, ale jaka jest piękna! :)
Mia niestety woli być też bardziej jedynaczką lub zniesie obecność inne-
go pieska, ale płci przeciwnej. Dziewczynka do schroniska trafiła razem 
11 innymi pieskami. Już nauczyła się chodzić na smyczy. Lubi przychodzić 
do człowieka na kolana, głaskanie. Nie narzeka podczas czesania, jest ła-
godna. Jej oczka wpatrują się w człowieka z dużą miłości, że może tym 
razem ją zabierzesz ze sobą do domu?

Arnold to bardzo mały i przyjacielski piesek:) Bardzo ceni sobie przy-
jaźń z człowiekiem i już przez kraty wystawia nos do każdego napotkane-
go człowieka. Na smyczy, jak i na wybiegu jest bardzo grzeczny. Nie jest 
agresywny do innych psów, bardzo długo siedział z kolegą, który się 
wszystkiego boi i pomagał mu w socjalizacji.

Arnold - piesek
rok urodzenia : 20-01-201 1
wielkość : mały
przebywa w kojcu nr 13 - nr 1711
data przyjęcia - 20.01.2012.
Kastracja: Tak

LILI CZAKI

MIA

DIESEL

ARNOLD

LAMENT


